
          

UCHWAŁA NR XXI/131/2013 

RADY GMINY SADKOWICE 

 

z dnia 22 stycznia 2013 r.  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, bądź w zakresie 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sadkowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 

567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sadkowice powinien: 

• posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami; 

• posiadać atestowane środki przeznaczone do chwytania i obezwładniania zwierząt, oraz 

środek transportu przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt, oznakowany w 

sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

• posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, o 

której mowa w pkt. 1; 

• posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt 

wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska nie będzie możliwe; 

• zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia 

okaleczonego lub chorego. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sadkowice powinien: 

• posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt; 

• posiadać atestowane środki przeznaczone do chwytania i obezwładniania oraz 

transportowania bezdomnych zwierząt; 

• posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, o 

której mowa w pkt. 1; 

• posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze 

zmianami); 



• teren na którym ma być zlokalizowane schronisko winien być wyposażony w ogrodzenie 

wykonane z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren 

schroniska, jak i wejście osób postronnych na teren schroniska, oraz wyposażone w 

tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz 

możliwości kontaktu z prowadzącym schronisko;  

• spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);  

• dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie 

przepisów o ochronie zwierząt. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Sadkowice powinien: 

• mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części oraz prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych; 

• posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, o 

której mowa w pkt 1; 

• posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inne stosowne zezwolenia wymagane przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze 

zmianami); 

• nieruchomość, na której prowadzona będzie działalność w zakresie grzebania zwłok 

zwierzęcych winna być wyposażona w ogrodzenie utrzymane we właściwym stanie 

technicznym uniemożliwiającym dostęp do grzebowiska osobom postronnym i 

zwierzętom z zewnątrz; 

• dysponować środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, 

dopuszczonymi do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii; 

• dysponować instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części oraz chłodnią do 

czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części; 

• dysponować środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów 

powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Teren pod grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w 

sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na środowisko i na otoczenie. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części może prowadzić działalność, o której 

mowa w § 2, § 3 i § 4, tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania 

przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zobowiązany jest do prowadzenia 

przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Olszak 


